
IVII S w  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MtuvMm Nr.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Nr........J  „/ A2018 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D ECLAR A ŢIE

S o ita iu l .Judeţean de U rg e n ta  
„M a v ro m a t i"  B o to şa n i

TRAB6-1ESIRŞ 
‘ ¿O 9J o p fe M

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art.’ 178 alin (1) literele c), d), e) si g), conform art.182 alin.(3), art.185 alin.(15)

Numele............... .............................................................

P re numele............ULC&JklA.. .6. ..................

Funcţia........ ...(?. r.X, M... âddÎA
/

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Jude]ean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11. 

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............ .777.......

Subsemnatul/a:............Tt.&.kC..... .

Adresa profesională: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati” Botoşani, strada Marchian nr.11

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi

spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control 

în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art.182 alin.(3);

- nu mai desfăşor nici o altă funcţie de conducere prin cumul de funcţii.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea de 
fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data Semnătura



IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian N r.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax. 0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19490./ 06/05/2019 Operatdfţ&iie.ŞU caŢUCterpersmahtr. 35268

!Æ î3 :w
D E C L A R A Ţ IE

a şefilo r de secţie, de  laborator, de  serviciu m edical, re feritoare  la incom patib ilităţi
L.95 / 2006  Art. 178 alin (1 ) litere le c), d), e ) si g), a rt.185  a lin ,(15)

Num ele si pr enumel e. . . .  J 0 -  

Funcţia  .J & fM Î/X . . . C & ţ t Î . ...sectia /com partim entu l....C

A dresa profesională
Locul de m uncă Spita lu l Judeţean de U rgenta ,,M avrom ati” Botoşani, str.M arch ian nr. 11.

Num ărul de te le fon  (se rv ic iu ) 0231 518812, num ăru l de te le fon  (a c a s ă ).......................................
num ăru l de te le fon (m obil) num ăru l de f a x .............................

adresa de e-m ail
S u b s e m n a tu l/a :..^7 ^ .^ .^C ...T ..C .4 P .-^ f.< iy ^ ;....^ ^ ^ ( fe ^ '........... dom icilia t/a  în  Io

ju d e ţu l......
D ecla r prin prezenta, pe propria  răspundere, că nu m ă aflu în  n iciuna d intre situa ţiile  de 

incom patib ilita te  de m ai jos:

C onform  preved erilo r L.95 / 2006 - art. 178 a lin  (1 ) lite re le  c), d), e) si g),

c) - nu exe rc it activ ită ţi sau orice a lte funcţii de conducere , inclusiv cele nerem unerate ;
d) - nu exe rc it n icio activ ita te  sau funcţie  în s tructu rile  de conducere ale unei alte unităţi;

sp ita liceşti;
e ) - nu exerc it nici o funcţie  în cadrul o rgan iza ţiilo r s ind ica le  sau patronale de profil;
g) - nu exerc it nici o funcţie i de  m em bru în o rgane le  de conducere, adm in istrare  şi contro l 

în  soc ie tă ţile  reg lem enta te  de Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu m odificările  
şi com ple tările  ulterioare.

Dau prezenta declara ţie  cunoscând d ispoziţiile  art. 326 din Codul penal re feritoare la in fracţiunea 
de fa ls  în declaraţii.

Mă anga jez  să dec la r im ed ia t orice m odificare apărută în legătură  cu cele m enţionate m ai sus.

Data Sem nătura



(VI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
A u _ . U Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518&12;„M .0231 517780

Spitalul Judeteffft..de.UcaeTlîS. 20} X Operator date cu caracter personal nr. 
„Mavromati" Botoşani

RE-IESIRE
/.LUNA a , / .

îS fÿi ta lu l Jude ţean  de Urgentă 
„M a v ro m a ti'' Botoşani

intrare-iesire  ̂ ,»

DECLA RA ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi

L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Subsemnatul/a:.. .... în loc..A o M û P f
judeţul.. *

;
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă) ...............

numărul de telefon (mobil) numărul de fa x ........................

adresa de e-mall

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

Conform prevederilor L.05 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) * nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;

spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie ?n cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control 

în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penai referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data Semnătura


